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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

098/2019
CARAZINHO • RS

Matéria: PLCL 003/2019 
Ementa: INCLUI OS §§ 5o E 6o NO ART. 92 
DO CÓDIGO DE POSTURAS. INICIATIVA. 
PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE 
VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. 
POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei 
Complementar n° 003/2019, de autoria do Poder Legislativo, que inclui os parágrafos 5o e 6o 
ao art. 92 do Código de Posturas.

O objetivo da proposição é proibir o descarte, por pessoas físicas e 
jurídicas, de qualquer tipo de lixo nos logradouros da cidade, fora dos equipamentos 
destinados a este fim, aplicando multa sobre o responsável pelo descarte irregular.

A exposição de motivos consta em anexo ao projeto de lei.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material da presente proposição de lei, tendo em 
vista tratar-se de matéria local, é, sem dúvida, municipal, não havendo vícios neste 
particular1.

Vê-se, ademais, ser matéria de competência concorrente entre 
poderes executivo e legislativo, porquanto não está prevista no rol das matérias de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo2.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está correto, porquanto o 
objeto da proposição é ampliar o rol previsto no art, 92 da Lei Complementar n. 003/1985, o 
qual segue ipsis litteris:

Art. 92. A limpeza das vias públicas e de outros logradouros e a 
retirada do lixo domiciliar são serviços privativos da municipalidade.
§ 1o Para efeito de remoção, lixo e toda meteria assim conceituada 
pelo serviço de limpeza pública do Município.

Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da 
administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
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§ 2o Materiais que, por sua natureza, dimensões, quanticfà&tmtfute 
peso, não se adaptarem ao recipiente, poderio ser removidos por 
veículos da municipalidade, mediante requisição dos interes sados e 
pagamento da taxa estabelecida.
§ 3o A remoço de animais ou de detritos que por sua natureza 
ponham em risco a saúde pública, será feita em veículos 
apropriados e cremados ou enterrados a profundidade suficiente.
§ .4° Depositar, lançar ou atirar,, nos passeios ou logradouros 
públicos, papéis, invólucros, ' tocos de cigarros, embalagens ou 
assemelhados que causem danos à conservação da limpeza urbana 
constitui um infração, punível com multa. (AC) (parágrafo 
acrescentado pelo art. 1o da Lei Complementar n° 175. de 
20.12.2013)

No mérito o Projeto de Lei tem por escopo proibir o descarte de lixo 
- nos logradouros públicos - fora dos equipamentos destinados a este fim.

A norma prevê a aplicação de penalidades aos infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, além de estabelecer que as receitas arrecadadas pelas multas sejam 
destinadas à realização de campanhas educativas de limpeza urbana e preservação do 
património.

Destarte, é notória a preocupação do legislador em zelar pelo meio
ambiente3 e pela saúde da população4.

Ademais, a previsão de medida punitiva aos infratores tem a 
finalidade viabilizar campanhas educativas destinadas à limpeza e preservação da cidade.

Dito isso, a matéria perpassa, exclusivamente, por um juízo de 
conveniência e oportunidade, não cabendo, aqui, interferência nesse sentido.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLC 003/2019.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 6 de maio de 2019.

Mateus Fonfáb 
Assessor Jurídicoxtâ

OAB/RS 75.302

Casali
le€a Diretora

3 (CRFB) Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
4 (CRF8): Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei. sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
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